SUBVENCIÓ PAGAMENT LLOGUER

SOL·LICITANT
Nom i cognoms

Adreça electrònica

Domicili

Núm.

Població

CP

Pis

Porta

Telèfon

Província

Document identificatiu

Telèfon mòbil

EN REPRESENTACIÓ DE (cal acreditar la representació)
Nom i cognoms

Adreça electrònica

Domicili

Núm.

Població

CP

Pis

Porta

Província

Telèfon

Document identificatiu

Telèfon mòbil

DADES DE L'HABITATGE LLOGAT
Tipus de via

Adreça

Núm.

Bloc

Esc.

Pis

Porta

Referència cadastral (20 dígits)

Data inici del contracte

Data finalització contracte

Superfície (m2)

Nombre titulars contracte de lloguer

Import lloguer mensual actual (€)

I-024-003

SUBVENCIÓ PAGAMENT LLOGUER
DADES PERSONALS DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA (majors de 16 anys)
Cognoms

Nom

Parentiu amb sol·licitant

Document identificatiu

* Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a obtenir les dades necessàries per determinar la renda i el patrimoni familiar, si s'escau, mitjançant les administracions tributàries, Institut
Nacional de la Seguretat Social, Direcció General del Cadastre i Oficina de Treball.

Signatura:
Cognoms

Nom

Parentiu amb sol·licitant

Document identificatiu

* Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a obtenir les dades necessàries per determinar la renda i el patrimoni familiar, si s'escau, mitjançant les administracions tributàries, Institut
Nacional de la Seguretat Social, Direcció General del Cadastre i Oficina de Treball.

Signatura:
Cognoms

Nom

Parentiu amb sol·licitant

Document identificatiu

* Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a obtenir les dades necessàries per determinar la renda i el patrimoni familiar, si s'escau, mitjançant les administracions tributàries, Institut
Nacional de la Seguretat Social, Direcció General del Cadastre i Oficina de Treball.

Signatura:
Cognoms

Nom

Parentiu amb sol·licitant

Document identificatiu

* Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a obtenir les dades necessàries per determinar la renda i el patrimoni familiar, si s'escau, mitjançant les administracions tributàries, Institut
Nacional de la Seguretat Social, Direcció General del Cadastre i Oficina de Treball.

Signatura:
Cognoms

Nom

Parentiu amb sol·licitant

Document identificatiu

* Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a obtenir les dades necessàries per determinar la renda i el patrimoni familiar, si s'escau, mitjançant les administracions tributàries, Institut
Nacional de la Seguretat Social, Direcció General del Cadastre i Oficina de Treball.

Signatura:

I-024-003

SUBVENCIÓ PAGAMENT LLOGUER
DOCUMENTACIÓ (cal aportar original i fotocòpia de tota la documentació)
DNI/NIF/NIE vigent (o document equivalent) de les persones que constin a la sol·licitud.
Llibre de Família, si s'escau.
Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres en edat laboral que formen la untat de
convivència.
Declaració de Renda presentada del darrer exercici (2020), del sol·licitant i membres de la unitat de convivència en edat
laboral.
En cas de NO presentar Declaració de la Renda:
VIDA LABORAL, excepte majors de 65 anys.
En cas de no percebre ingressos, CERTIFICAT NEGATIU que ho acrediti.
En el cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència en edat laboral no estiguin obligats a
presentar la declaració de IRPF , han d'aportar un certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Tributària o el
corresponent certificat de pensions o ajuts exempts de tributació (2020).

Declaració responsable d'ingressos, en el cas de situacions excepcionals en que la persona sol·licitant o algun altre
membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos de la manera anterior o en els ingressos de la declaració
de la renda no es compleixi el requisit de tenir uns ingressos mínims per pagar el lloguer o hagin tingut un canvi significatiu
dels ingressos respecte al període general.

En el cas que tots els ingressos de la unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'aquesta declaració, caldrà que aquesta vagi
acompanyada d'informe emès pels serveis socials municipals o pels tècnics mediadors de l'entitat col·laboradora, sens
perjudici de la corresponent comprovació administrativa.

Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. Els contractes signats a partir de l'1 de juny de 2013 han d'acreditar
l'obligació de l'arrendatari i del pagament de la fiança de l'arrendador. En cas que la persona sol·licitant de la subvenció que
visqui a l'habitatge, sigui el cònjuge del titular contractual, haurà d'acreditar el dret d'ús sobre l'habitatge aportant la sentència
judicial o, si s'escau, el conveni de separació o divorci.

Rebuts bancaris o transferències bancaries en concepte de lloguer corresponents al període subvencionat, de l’1 de juliol al

31 d’octubre de 2021.

Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant.
Certificat de convivència.
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SUBVENCIÓ PAGAMENT LLOGUER
DECLARO:
- Que cap de les persones que formen la unitat de convivència no són propietaris / titulars ni usufructuàries d'un habitatge,

llevat que
no en disposin de l'ús i gaudi, ni tenen relació de parentiu amb el propietari de l'habitatge, fins al segon grau de consanguinitat o
afinitat.
- Que no soc arrendatari/ària d'un habitatge gestionat a administrat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
- Que amb aquesta mateixa finalitat no sóc beneficiari de cap altre ajut de qualsevol administració pública o entitat privada per la
mateixa finalitat.
- Que no estic sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l'art. 13 de la Llei
estatal de 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Que em trobo al corrent de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i de les obligacions amb la Seguretat Social.
- Que soc coneixedor i accepto les condicions de concessió i pagament que fixa les "Bases reguladores per a l'atorgament de
subvencions per al pagament del lloguer".

SOL·LICITO:
LA SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A L'ANY 2021, SEGONS S’ESTABLEIX A LES BASES DE LA
CONVOCATÒRIA.

DATA I SIGNATURA

de/ d’

de

Signat:

✘

Autoritzo l'Ajuntament de Valls a l'obtenció i consulta per mitjans electrònics de les dades disponibles a
altres administracions públiques.
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DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
El sotasignat / la sotasignada declara que és titular del següent compte bancari:

Nom i cognoms de la persona titular

Document identificatiu

Entitat bancària

Codi entitat – IBAN
ES

DATA I SIGNATURA
de/ d’

de

Signat:

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, L’AJUNTAMENT DE VALLS facilita la següent
informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable de tractament

Ajuntament de Valls-CIF:P-4316300-E-Plaça del Blat, 1 43800 Valls-Delegat Protecció Dades dpd@valls.cat

Finalitat

Gestionar la seva petició i la gestió i control dels expedients, tramitats per l’Ajuntament de Valls.

Legitimació

El tractament de les dades queda legitimitat pel compliment d’una obligació aplicable a l’Ajuntament de Valls.

Destinataris

No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la
portabilitat de les dades dirigint-se la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o contactant amb el DPD
(Delegat Protecció de Dades). Tanmateix la persona interessada també tindrà dret a presentar una reclamació
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat@gencat.cat).

Conservació de les dades

Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per
a la qual han estat recollides.

